
 

Opleidings
centrum voor 
kerkmuziek

De NSGV Haarlem-Amsterdam (Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging  
in het Bisdom Haarlem-Amsterdam) fungeert als afdeling van de  
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. 
Meer informatie over de NSGV op www.nsgv.nl
Informatie over het Bisdom www.bisdomhaarlemamsterdam.nl

colofon
tekst: Bert Stolwijk (NSGV Haarlem-Amsterdam)
ontwerp: Maartje Schuurmans Grafisch Ontwerpen

adres 
NSGV Haarlem-Amsterdam
Kruisweg 69
2011 LB Haarlem 

telefoon (023) 511 26 86
email nsgv@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
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Vanaf september 2009 start de NSGV Haarlem-Amsterdam 
met het Opleidingscentrum voor Kerkmuziek. In Haarlem 
worden op ongeveer 20 zaterdagen per seizoen diverse 
cursussen gegeven voor dirigenten, organisten, cantores 
en koorleden die hun kennis en vaardigheden op het gebied 
van de liturgische muziek willen vergroten. Door cursussen 
te concentreren op één plaats en één dag zijn er mogelijk-
heden voor continuïteit, ontmoeting en samenwerking. 
De gezamenlijke koorklas – waaraan zowel dirigenten als 
organisten meedoen – vormt het hart van de cursus.   

Het is uiteraard mogelijk om meerdere cursussen te volgen. 
Dat levert een korting op van 10% op het totale bedrag. 

Cursuslocaties
•	 	Pastorale	dienstverlening	Bisdom	Haarlem-Amsterdam,	 

Kruisweg 63 te Haarlem 
•	 	Kerk	H.	Antonius	van	Padua	(Groenmarktkerk),	 

Nieuwe Groenmarkt 12 te Haarlem 
Beide gebouwen liggen op loopafstand van het NS-station Haarlem 
en	Parkeergarage	Stationsplein.

Nadere informatie en aanmelden
Voor nadere informatie over de genoemde cursussen en de toelatings-
eisen: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl (op de liturgiepagina).  
U	kunt	ook	bellen	of	mailen	met	Bert	Stolwijk:	(023)	511	26	86,	 
bstolwijk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl) .

Aanmelden kan alleen schriftelijk door het inzenden van 
deze aanmeldingskaart of door de gegevens te mailen naar:
nsgv@bisdomhaarlemamsterdam.nl

Oriëntatiecursus 
dirigent/cantor/korist

Basiscursus dirigent  
niveau 1 en 2

Basiscursus organist  
niveau 1 en 2

Basiscursus kerkmuziek

Doelgroep Ieder die zich wil oriën-
teren op de praktijk van de  
zang	in	de	liturgie	(koor,	
cantor,	gemeenschap)	en	
het leiden van koor- en 
samenzang

Ieder die zich (verder) wil 
bekwamen als dirigent van 
een kerkkoor en voldoet aan 
de toelatingseisen

Ieder die zich (verder) wil 
bekwamen als organist in de 
liturgie en voldoet aan de 
toelatingseisen

Ieder die meer wil weten over 
kerkmuziek en haar relatie 
met de liturgie

Inhoud Noten	lezen,	gehoor-
training	(solfège),	zang	en	
stemvorming,	elementaire	
dirigeerbewegingen 

Muziektheorie,	gehoortrain-
ing	(solfège),	zang	en	
stemvorming,	slagtechniek, 
koorklas

Muziektheorie,	begeleiden	
(niveau	2:	harmonieleer),	
maken	van	voorspelen,	spelen	
van	orgelliteratuur,	koorklas

Orde	van	dienst,	liturgisch	
jaar,	gregoriaans,	kerklied,	
vindplaatsen 

Docenten Bert Stolwijk
Wieke Ubels

Jos Beijer
Bert Stolwijk
Wieke Ubels

Mark Heerink Bert Stolwijk

Cursus
duur

6 lesdagen van 3,5 uur 12 lesdagen van 3,5 uur  
(inclusief koorklas) 
+ 6 uur zangles

12 lesdagen van 3,5 uur 
(incl. koorklas)

6 lesdagen van 2,5 uur

Periode september-november 2009 januari - juni 2010 januari - juni 2010 september-november 2009

Tijd 9.30 - 13.00 uur 9.30-12.00 uur (niveau 1) of 
13.30-16.00 uur (niveau 2); 
12.00-13.00 uur koorklas

9.30-12.00 uur (niveau 1)  
of 13.30-16.00 uur (niveau 2); 
12.00-13.00 uur koorklas 

13.30-16.00 uur

Prijs € 168,00 € 412,00 € 364,00 € 120,00


Ja, ik geef me op voor (meerdere cursussen mogelijk!): 

 oriëntatiecursus dirigent/cantor/korist
 basiscursus dirigent
 basiscursus organist
 basiscursus kerkmuziek

 i k wil graag een gesprek om de juiste cursus of combinatie 
te bepalen

Naam:                                                                                                                       

Adres:                                                                                                                                      

Postcode	/	Plaats:                                                                                                    

Telefoon:                                                                                                                      

E-mail:                                                                                                                     

Het verschuldigde cursusgeld zal binnen 14 dagen na 
ontvangst van de nota worden betaald.

Handtekening:

                                                                                                                                    

Aanmeldingskaart


